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Zapytanie ofertowe 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1) Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu 
Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
Regon: 000001554 
NIP: 525-000-58-34 
www.pw.edu.pl 

2) Adres do korespondencji:  
Laboratorium Centralne CEZAMAT 
Politechnika Warszawska 
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, 
e-mail: procurement@cezamat.eu  

 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii 

CEZAMAT. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa artykułów spożywczych do siedziby 

Zamawiającego. 

L.p. Asortyment 
Opis istotnych 

cech 
Przykładowe nazwy 

(znaki towarowe) 

Jednostka miary 
(ilość produktu w 

opakowaniu) 
Jm 

Szacowana 
liczba 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 
herbata  exp. 

owocowa 

saszetki/torebki 
ze sznureczkiem  

o smaku 
malinowym 

typu Lipton lub 
równoważne 

1 op.=20 szt. op. 10 

2. 
herbata  exp. 

owocowa 

saszetki/torebki 
ze sznureczkiem  

o smaku 
cytrynowym 

typu Lipton lub 
równoważne 

1 op.=20 szt. op. 10 

3. 
herbata  exp. 

owocowa  

saszetki/torebki 
ze sznureczkiem 

o smaku 
owocowym 

typu Lipton lub 
równoważne 

1 op.=20 szt. op. 10 

4. 
herbata  exp. 

zielona  
saszetki/torebki 
ze sznureczkiem 

typu Lipton lub 
równoważne 

1 op.=25 szt. op. 5 

5. 
herbata exp. 

Earl Grey 
saszetki/torebki 
ze sznureczkiem 

typu Lipton lub 
równoważne 

1 op.=100 szt. op. 4 

6. 
herbata exp. 

czarna  
saszetki/torebki 
ze sznureczkiem 

typu Lipton lub 
równoważne 

1 op.=100 szt. op. 4 
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7. kawa  rozpuszczalna 
typu Jacobs Cronat  

Gold 
lub równoważne   

1 op.= 200g op. 20 

8. kawa  W ziarnach  
typu  Lavazza 

Espresso  
lub równoważne 

1 op. = 1 kg op. 20 

9. 
naturalna woda 

mineralna 
gazowana 

butelka 
plastikowa  

typu Cisowianka 
lub równoważne* 

1 op.= 0,5  l op. 300 

10. 
naturalna woda 

mineralna 
niegazowana 

butelka 
plastikowa 

typu Cisowianka lub 
równoważne* 

1 op.= 0,5  l op. 1000 

11. mleko 
białe, 3,2% 
tłuszczu, w 

kartonie 

typu Łaciate 
lub równoważne 

1 op. = 0,5 l op. 160 

12. 

ciastka- 
biszkopt  

z galaretką 
oblany  

 z wierzchu 
czekoladą 

różne smaki 
galaretki  

typu Delicje 
Szampańskie 

lub równoważne 
1 op.=ok 300 g op. 20 

13. 

pierniki  
w czekoladzie  
z nadzieniem, 

piernikowe 
serca 

różne smaki 
nadzienia 

typu Tago 
lub równoważne  

1 op.= ok160 g op. 40 

14. 
ciastka  

z nadzieniem 
różne smaki 

nadzienia  

typu Solidarność 
Ciasteczka 

lub równoważne 
1 op.= ok 200 g op. 50 

15. ciastka owsiane   
typu Tago  

lub równoważne 
1 op. = 1 kg op. 10 

16. cukier Biały _________ 1 op.= 1 kg. op. 10 

*Średnio zmineralizowana, Wapń 130,3, Magnez 21,9, Sód 11, Potas 2,50 (różnica do 10%) 
 
3.2. Wszystkie produkty wchodzące w zakres zamówienia winny być świeże i  wysokiej jakości.   

3.3. Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ 

okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu lub  

w odpowiedniej normie. 

3.4. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie produkty posiadają aktualne 

dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem według prawa polskiego. 

3.5. Artykuły spożywcze powinny być w estetycznych opakowaniach zamkniętych fabrycznie, bez  

zanieczyszczeń  oraz  obcych  zapachów i  smaków,  bez  fizycznych  uszkodzeń  dyskwalifikujących  

produkty  (tzn.  pokruszenie, ubytki, uszkodzone opakowanie).   

http://www.cezamat.eu/
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3.6. Ilość danego produktu w pojedynczym opakowaniu może odbiegać od sugerowanej przez 

Zamawiającego, pod warunkiem że produkt będzie pakowany jak dla klientów detalicznych.  

W przypadku produktu o wyższej/niższej niż sugerowana przez Zamawiającego ilości produktu  

w opakowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości szt. zamawianego 

produktu, która po przemnożeniu przez zawartość pojedynczego opakowania będzie wynosić co 

najmniej tyle co szacowana ilość produktu jaką żąda Zamawiający. Szacowana ilość danego 

artykułu została określona w tabeli - kolumna nr 7. Powyższe odstępstwa nie dotyczą pojemności 

wody mineralnej i mleka. Pojemność pojedynczego opakowania/butelki/kartonu musi wynosić 

0,5l.  

3.7. W przypadku, gdy jakiekolwiek produkty dostarczone do Zamawiającego będą miały wady lub 

zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia produktów wolnych od wad i/lub brakujących najdalej następnego dnia po 

otrzymanej informacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

3.8. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu 

mają charakter przykładowy i wzorcowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego 

standardu zamawianego asortymentu, przy czym w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie produktów równoważnych, tj. produktów spełniających wymagania zamawiającego 

co do rodzaju, walorów smakowych i zapachowych, jakości, składu i opakowania.  

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkt inny niż wskazany przez Zamawiającego jako 

wzorcowy, obowiązany jest zawrzeć w swojej ofercie dane pozwalające na sprawdzenie 

wymagań Zamawiającego w odniesieniu do jakości, składu, opakowania pozwalające na 

porównanie walorów smakowych i zapachowych oferowanego towaru. W przypadku, gdy 

Wykonawca będzie oferował asortyment wskazany przykładowo przez Zamawiającego, 

Zamawiający nie wymaga opisu zaoferowanego asortymentu. 

3.9. Dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak 

nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, do siedziby Zamawiającego. 

3.10. Zamawiający zobowiązuje się do nabycia artykułów spożywczych, będących przedmiotem 

zamówienia, w ilości nie mniejszej niż 80% wartości zamówienia. Przez wartość zamówienia należy 

rozumieć zarówno wartość w znaczeniu rzeczowym (80% wolumenu artykułów objętych 

przedmiotem zamówienia), jak i finansowym (80% ceny całkowitej za dostawę artykułów objętych 

przedmiotem zamówienia). 

4. Wymagania związane z wykonaniem: 
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie 
w szczególności: 

Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór umowy, zawarty w części 5. zapytania 
ofertowego. 
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5.  Wzór umowy: 
zawarta w dniu ................ 2017 r. w Warszawie pomiędzy:    
Politechniką Warszawską, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, NIP: 525-000-58-34, REGON: 
000001554, reprezentowaną przez Mariusza Wielca – Dyrektora Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii CEZAMAT, zwaną dalej "Zamawiającym"  
a 
………… z siedzibą w …………… przy ……………, NIP ……………., REGON …………., wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………, pod numerem KRS ……………, 
którą reprezentuje ……………………., zwaną dalej "Wykonawcą". 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Zaawansowanych 
 Materiałów i Technologii CEZAMAT, zwanym dalej artykułami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
 zamówienia, zwanym dalej „OPZ” oraz Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do 
 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 
 warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego niniejszej umowy, bez konieczności 
 ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji umowy  
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż ….. dni od dnia 

 zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na adres: Centrum 

Zaawansowanych  Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,  
w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

 

§ 3 
Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą 

 wiedzą oraz zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego. 

2. O terminie dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej  

 na 2 dni przed terminem dostawy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do chwili przekazania Zamawiającemu 

 artykułów na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część zamówienia, którą 

 powierza Podwykonawcom. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

 obowiązków określonych niniejszą umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby przez 

 niego upoważnione, osoby działające w jego imieniu lub/i na rzecz Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest należytej jakości, wolny od wad materiałowych 

 oraz prawnych. 

7. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany zgodnie przez 

 Strony. 

§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 
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1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za łączną cenę netto: ………………………………………. zł, podatek 
VAT ………%, tj. ………………..………… zł, cenę brutto: …………………..…………… zł, słownie brutto: 
……………………………...………... zł, przy stawkach jednostkowych: 
1) Herbata ekspresowa owocowa o smaku malinowym 1 op. - …… zł netto, opis …………………………. 
2) Herbata ekspresowa owocowa o smaku cytrynowym 1 op. - …… zł netto, opis ………………………… 
3) Herbata ekspresowa owocowa o smaku owocowym 1 op. - …… zł netto, opis …………………………. 
4) Herbata ekspresowa zielona 1 op. - …… zł netto, opis ……………………………………………..………………. 
5) Herbata ekspresowa czarna Earl Grey 1 op. - …… zł netto, opis …………………………………..…………… 
6) Herbata ekspresowa czarna 1 op. - …… zł netto, opis …………………………………………………..………….. 
7) Kawa rozpuszczalna 1 op. - …… zł netto, opis …………………………………………………………..………..…….. 
8) Kawa w ziarnach 1 op. - …… zł netto, opis ………………………………………………………….…………..……….. 
9) Woda mineralna gazowana  1 butelka - …… zł netto, opis ……………………………………………..………… 
10) Woda mineralna niegazowana 1 butelka - …… zł netto, opis …………………………………………………. 
11) Mleko 3,2% 0,5 l - …… zł netto, opis ………………………………………………………………………………….…… 
12) Ciastka – biszkopt z galaretką 1 op. - …… zł netto, opis ………………………………………………………….. 
13) Pierniki w czekoladzie z nadzieniem 1 op. - …… zł netto, opis ………………………………………………… 
14) Ciastka z nadzieniem 1 op. - …… zł netto, opis …………………………………………………………..………….. 
15) Ciastka owsiane 1 op. - …… zł netto, opis ………………………………………………………………………………. 
16) Cukier 1 op. - …… zł netto. 

2. Po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca wystawi 
fakturę VAT z wyodrębnionymi pozycjami kosztów zgodnie z Formularzem oferty. 

3. Wynagrodzenie za zakup i dostarczenie artykułów, będących przedmiotem umowy zostanie 
zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT,  
po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 
protokół odbioru końcowego. Przedmiot umowy musi być zgodny z charakterystyką zawartą  
w opisie przedmiotu zamówienia, nie może zostać dostarczony w stanie uszkodzonym. 

5. Faktura VAT za zakup i dostarczenie przedmiotu umowy wystawiona będzie na adres: Politechnika 
Warszawska, 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1, jako odbiorą zostanie wskazane Centrum 
Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 19. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, o której mowa w ust. 1 przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień, w którym 
Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu należności na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

7. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatna w ciągu 30 dni  
od dnia prawidłowego wystawienia faktury VAT zgodnie z ust. 4 i 5. 

8. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego na dostarczone przez Wykonawcę artykuły, 
płatność za te artykuły będzie odroczona, aż do dnia rozpatrzenia złożonej reklamacji i wymiany 
wadliwego towaru. 

9. Faktura powinna zawierać dodatkowo: 
1) nazwę przedmiotu umowy, 
2) numer umowy, 
3) numer konta Wykonawcy, 
4) termin płatności zgodnie z postanowieniami ust. 7, 
5) wskazywać jako nabywcę Politechnikę Warszawską, 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1, oraz 

odbiorcę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, 02-822 Warszawa, 
ul. Poleczki 19. 

6) oznaczenie kodowe właściwe dla przedmiotu umowy zgodnie ze słownikiem CPV (……………….). 
10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 
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11. Przy zleceniu Podwykonawcy wykonania części zamówienia, koszty usług zleconych pokrywa 
Wykonawca. 

§ 5 
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:  
1) ze strony Wykonawcy będzie Pan(i)  …..………………………………………………. 
  numer telefonu ………………………… adres e-mail …………………………………….; 
2) ze strony Zamawiającego będzie Pan(i) …………………………….…….………….. 
  numer telefonu ………………………. adres e-mail ………………………….……..…… 

2. Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być 

 dokonywana w każdej powszechnie przyjętej formie, w szczególności za pośrednictwem poczty 

 elektronicznej oraz telefonicznie, poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Zamawiającego lub 

 Wykonawcy.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 

 pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.  

§ 6 
Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy; 
2) trzykrotnego naruszenia warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę; 
3) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania niniejszej umowy; 
4) zwłoki Wykonawcy w realizacji postanowień niniejszej umowy przekraczającej 3 dni robocze. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w ust. 1 

 pkt 1 w terminie 48 godzin od  chwili zaistnienia zdarzenia.  
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w pkt. 1)-3) 

 bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała:  

1) w razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, 

 o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) z tytułu zwłoki w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

 zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia,  

 o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów 

 określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie; 

3) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

 inny przypadek niż określone w pkt 1 i 2 przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania 

 niniejszej umowy, w szczególności za dostawę artykułów niezgodnych z OPZ lub dostarczonego  

 w niewłaściwej liczbie, w przypadku nieuwzględnienia wcześniej zgłoszonej reklamacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. W razie sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strony będą dążyć do jego polubownego 

 rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

 powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie wystąpienia jakichkolwiek sporów lub niejasności na tle wykonania niniejszej umowy, Strony 

 zobowiązują się do rozstrzygania ich na drodze rokowań oraz zawezwania do próby ugodowej 

 określonej przepisami art. 184 – 186 Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają w szczególności przepisy 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Zmiana postanowień warunków umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  

1) w części dotyczącej sposobów realizacji poszczególnych czynności opisanych w umowie  

 w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do aktualnych standardów rynkowych lub 

 regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczonej dostawy; 

2) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy 

 przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy; 

3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego 

 zamówienia; 

4) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody  

 (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz 

 niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów 

 pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi 

 przewidzianej w OPZ, gdy realizacja dostawy na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby 

 dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez 

 Wykonawcę wszelkich starań; 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron 

 niniejszej umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji dostawy 

 przewidzianej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, gdy dalsza realizacja dostaw na 

 dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych 

 warunków postanowień niniejszej umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

 dla Wykonawcy. 

 
6. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1) cena – 60% 
 

Punkty w ramach kryterium ceny zostaną obliczone według wzoru:  

                                                      oferta z najniższą ceną ofertową brutto 
wartość punktowa oferty =    -----------------------------------------------------------  x 60%  
                                                      cena ofertowa brutto oferty ocenianej 
 

2) termin dostawy  (G) – waga 40% 
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Liczba punktów w ramach kryterium „termin dostawy” będzie obliczona w następujący sposób: 

 Zamawiający przyzna: 
 - 10 punktów za realizację zamówienia w terminie 10 dni, 
 - 20 punktów za realizację zamówienia w terminie 7 dni, 
 - 30 punktów za realizację zamówienia w terminie 5 dni,  
 - 40 punktów za realizację zamówienia w terminie 2 dni, 
 od dnia zawarcia umowy. 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: procurement@cezamat.eu, 
w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00 na „Formularzu oferty”. W przypadku braku 
możliwości realizacji zamówienia Zamawiający również zwraca się z prośbą o informację pocztą 
elektroniczną. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Marika 
Czarnecka, tel.: 22 182 1156, e-mail: m.czarnecka@cezamat.eu. 

 
 
          Dyrektor  
                Centrum Zaawansowanych  
         Materiałów i Technologii CEZAMAT 
                                    /-/  
                       Mariusz Wielec 
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